
 
Minnesanteckningar från möte med Programkommittén för 

Matematik- och Masterprogrammet 21 mars 2014. 
 

 
Närvarande: Petter Mostad, Stefan Lemurell, Hans Bjurek, Hans Westergren, Mathias Cardner, Bogdan 
Dobondi, Damiano Ognissanti och Ulla Dinger.  
 
 

1. Uppföljning föregående möte 

 Dagen före mötet hade Matematikprogrammet sitt årliga informationsmöte – som i år var 
ovanligt välbesökt och mycket uppskattat.  

 Föregående mötes minnesanteckningar kunde läggas till handlingarna efter att vi 
konstaterat att flera punkter återkom på dagens diskussionslista. 
 

2. Utbildningsplanen för Matematikprogrammet  

 Utbildningsplanen, som vi arbetade igenom vid förra mötet, ändrades nu så att Reell 
analys i fortsättningen kommer att läsas inom basblocket – i sista läsperioden i tvåan. 
Samtidigt ökades antalet inriktningskurser för inriktningen Matematik. Kursen Analytiska 
funktioner kommer att flytta till första läsperioden för att ”fylla hålet” när Reell analys 
flyttar. Förändringen berör alla kullar fr.o.m. kull H13. 
 

3. Utbildningsplanen för Masterprogrammet ägnades nu en längre diskussion med utgångspunkt i 
ett utkast av undertecknad. Mötet enades om ny version av UP med framförallt följande 
förändringar: 

 Små förändringar i lärandemålen, speciellt för Matematisk statistik 

 Förändringar avseende inriktningskraven: Om man vill ta examen i matematik inom 
inriktningen Finansmatematik måste man läsa en av kurserna Integrationsteori eller 
Finansiella derivat och stokastisk analys. Matematikkursen Integrationsteori får räknas in 
i kurskravet på 30 hp matematisk statistik på avancerad nivå för inriktningen Matematisk 
statistik. 

 Förkunskapskravet skärptes till att av de 75 hp matematik och matematisk statistik ska 
minst 15 hp vara på fördjupningsnivå. 

 Alla kurser i matematisk statistik ska ges svenska benämningar (gäller även 
Matematikprogrammets kurser), vilket läggs in i UP nu, men som också måste införas i 
Ladok. 
 

4. Utvärderingsmötet 5 maj 

 Upplägget blir som vanligt, med speciell punkt om Kommunikationsspåret. 

 Förslagsvis bjuder vi i år in någon från Astra. 
 
5. Kommunikationsspåret hanns inte med vid dagens möte. Bör återkomma på nästa möte. 

 



6. Wolframs programmeringsspråk: Damiano ska diskutera med Thomas Eriksson om/hur detta kan 
ingå i våra kurser. 
 

7. UKÄ-utvärderingarna bör analyseras för att se eventuella utvecklingspotentialer. En arbetsgrupp 
tillsattes för detta. I gruppen ingår Stefan Lemurell, Bogdan Dobondi och Ulla Dinger. Gruppen 
redovisar vid nästa möte vad de kommit fram till. 

 
 

Vid pennan: Ulla Dinger 


